
การบรรยายเรื่อง
ข้อมูลและแนวปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระดับบัณฑิตศึกษา

โดย
อาจารย์ ดร.รณชัย  ปรารถนาผล

รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล
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รายงานตัว ลงทะเบียน
/ช าระเงิน ส่งเกรด

เอกสาร
ส าคัญทาง
การศึกษา

การท าคาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษา

ระบบออนไลน์ From onsite to online
Making the impossible possible
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งานทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หัวข้อ
A. กรณีพิเศษ
B. เรื่องสืบเนื่อง
C. งานที่มีการพัฒนา
D. ขอความร่วมมือ
E. การให้บริการ RB
F. ตอบข้อค าถามจากคณะ
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สถิติรวมการขออนุมัติหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ปี 2560-2563

เรื่อง ปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563

ลงทะเบียนกระบวนวิชา 24 44 120 104

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ 126 133 122 127

เพิ่มกระบวนวิชา 5 7 10 4

ถอนกระบวนวิชา 8 10 21 4

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 30 21 37 31

รวม 193 215 310 270
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ข้อมูลสถิติการขออนุมัติลงทะเบียน/เพิ่ม/ถอน หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
(ปี 2560-2563)
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สาเหตุการขออนุมัติเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ
ปีการศึกษา 2562 - 2563

ล าดับที่ สาเหตุ ปี 2563 จ านวน 
(ราย)

1 ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมฯ/ทุน 3

1 เพิ่งได้รับการโอนย้ายหลักสูตร/เปลี่ยนแผน 3

3 ลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ตรงตามหลักสูตร 1

3 อื่นๆ 1

ล าดับที่ สาเหตุ ปี 2562
จ านวน 
(ราย)

1
ความผิดพลาด/เข้าใจคลาดเคลื่อน
ของเจ้าหน้าที่/ระบบ

14

2
ลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ผิดเงื่อนไข 
(ยังไม่ผ่านหัวข้อโครงร่างฯ)

9

3
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ตรงตาม
หลักสูตร

3

4 เพิ่งได้รับการโอนย้ายหลักสูตร 2

4 ถอนกระบวนวิชา (W) ไม่สมบูรณ์ 2

6
เพิ่มวิชาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร
(กระบวนวิชาปรับปรุง)

1
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สาเหตุการขออนุมัติลงทะเบียนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ล าดับที่ สาเหตุ จ านวน (ราย)

1 รายงานตัวหลังก าหนด 57

2 เป็นนักศึกษาทุน (เพิ่งช าระค่าธรรมเนยีมฯ) 12

3 ปัญหาทางการเงิน*** 11
ปัญหาการเงินใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือลงทะเบียนแลว้แตไ่ม่ไดจ้่่ายเงิน

3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อน/ความผดิพลาดจากเจ้าหน้าที/่ระบบ 11

5 เพิ่งได้รับอนุมัติเปลี่ยนแบบ/โอนย้าย/คืนสภาพ 4

6 อื่นๆ 9

รวม 104
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สาเหตุการขออนุมัติลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย
หลังก าหนดเป็นกรณพีิเศษ ปีการศึกษา 2563

ล าดับที่ สาเหตุ จ านวน (ราย)

1 รายงานตัวหลังก าหนด 50
2 ปัญหาทางการเงิน 35

3 ความเข้าใจคลาดเคลื่อน/ความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่/ระบบ 12

4 อยู่พื้นที่ห่างไกล/ไมม่ีสัญญาณ 8
5 เพ่ิงได้รับอนุมัติขยายเวลา 6

6 เป็นนักศึกษาทุน (เพ่ิงช าระค่าธรรมเนียมฯ) 5
6 เพ่ิงได้รับการคืนสภาพฯ 3

8 อื่นๆ 8
รวม 127
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ในการสัมมนาปี 2563 (26 ส.ค.63)  ได้เน้นย้ า
• ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาฯ กรณีพิเศษ 

(เปิดภาคการศึกษาแลว้)
- ถ้าขอเลื่อน ต้องไม่เกินภาคการศึกษานั้นๆ
- ต้องด าเนินการลงทะเบียนหลงัก าหนดเป็นกรณพีิเศษ 
- บางรายเป็นทุน/ช าระเงนิลา่ชา้ (ต้องขออนุมัติผ่อนผันฯ/ต้องขยายเวลา         

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศกึษา)
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ในการสัมมนาปี 2563 (26 ส.ค.63)
• ความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมจากตา่งประเทศ 

กรณีรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม
• การโอนเงิน (แบบ fix exchange rate)

• ความเป็นไปได้ในการยกเลิก bill payment 
ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
• ภาค 1/63 จ่ายผ่าน QR มากกว่า 50%
• Bill payment มีความไม่สะดวกหลายอย่างเช่น 

• ต้องรออัปเดต
• มีความผิดพลาด เช่นนศ.สแกนบารโ์คดจา่ยเอง 
ธนาคารสแกนไม่ไดจ้ึงต้องกรอกเลขเองแล้วกรอกผิด 
หรือนศ.โอนเองโดยตรง
• ธนาคารไม่ประทับตราให้ (เมื่อจ่ายผ่านตู้ ATM)

ภาค 2/2563
(23 พ.ย.-22 ธ.ค. 2563)

- QR Code
- บัตรเครดิต (กองคลัง)

สิ่งที่ได้ด าเนินการแล้ว

ธ.ค. 2563 
- พัฒนาระบบ Credit card 
online แทน
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รายการ เดิม พัฒนา

1.การช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศกึษา
- ป.ตรี (วิชา+เพ่ือใช้บริการฯ)
- บัณฑิต (วิชา)

-ช ำระแบบ QR Code
-ช ำระแบบบัตรเครดิต (ที่กองคลัง)
-Bill Payment ที่ตู้ ATM หรือ
เคำน์เตอร์ธนำคำร (แล้วแต่ธนำคำร)

ตั้งแต่ภาค 2/2563
เพิ่มช่องทางช าระเงนิผา่น
บัตรเครดิตออนไลน์
(ค่าธรรมเนียม 2.3%)
(น.ศ.ทุกระดับ)

งานที่มีการพัฒนา
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ป.ตรี บัณฑิตศึกษา

สถิติการใช้บัตรเครดิตออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/63



13

549

10 1929 16 1
0

100

200

300

400

500

600

QR Credit card online กองคลัง

น.ศ.ไทย น.ศ.ต่างชาติ

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวออนไลน์ ของน.ศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาค 1/2564 (ก.พ. - พ.ค.64)



รายการ เดิม พัฒนา

2.การรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา

ภำค 1/2563 (รอบที่ 2)
รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
แบบออนไลน์ (แต่ต้องจองคิวถ่ำยรูป
ประกอบกำรท ำบัตรนักศึกษำ)

ตั้งแต่ภาค 2/2563
-เพิ่มช่องทางช าระเงินผ่าน   
บัตรเครดิตออนไลน์ 
ตั้งแต่ภาค 1/2564 (รอบ 7 
พ.ค.64)
-ปรับเป็นการอัปโหลดรูปถ่าย
(รูปถ่ายส าหรับท าบตัรประจ าตัว
นักศึกษา และรูปถ่ายเพื่อยืนยัน
ตัวตน)

งานที่มีการพัฒนา
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รูปถ่ายเพื่อท าบัตรนักศึกษา

15

I hereby certify that it is my photo.

ใช้งานทัง้
ระดับป.ตรี และ
บัณฑติศกึษา



รูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
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ถ่ายรูปให้เหน็
รายละเอยีดบนบัตร



ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีย่ังมิได้ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา

รหัสน.ศ. จ านวน หมายเหตุ

60
(ภาค 2/60)

5 -เริ่มภาค 2/2560
ส านักทะเบียนฯ ถ่ายรูปให้น.ศ.เอง และส่ง file รูปถ่าย
พร้อมข้อมูลให้ SCB เพื่อท า ID Card

61 17

62 17

63 273

64
(ภาค 1/64)

272 -เริ่มภาค 1/2564 (รอบ 7 พ.ค. 64)
ปรับเป็นการให้น.ศ.upload รูปถ่าย 
ส านักทะเบียนฯตรวจสอบและส่ง file รูปถ่ายพร้อม
ข้อมูลให้ SCB เพื่อท า ID Card

รวม 584ข้อมูล ณ 17 พ.ค. 2564

ให้เข้ำมำอัปโหลดรูปถ่ำยตำม website ที่
ก ำหนดให้ (ระบบงำนทะเบียน)
(อว 8394(1).4/ว53 ลว 24 พ.ค. 2564)

17



แนวทางในการด าเนินงาน
ส านักทะเบียนฯ ได้แจ้งเวียนไปยังคณะ/
วิทยาลัย  เพื่อขอความร่วมมือแจ้งให้
นักศึกษาท่ียังไม่ได้ถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา เพ่ือให้ Upload รูปถ่าย
โดยจะให้นักศึกษา Log in เข้าใน
ระบบงานทะเบียน 
▪ เมนอูัปโหลดรูปถ่ายส าหรับท าบัตร

ประจ าตัวนักศึกษา

18เฉพาะผู้ทียั่งไม่ได้มาถ่ายรูปเท่าน้ัน ถ้านศ.ป.ตรียังไม่ได้ถ่ายรูปกใ็ห้แจ้งมา



รายการ เดิม พัฒนา

3.การแก้ไขข้อมูลทะเบียน
ประวัติ

น.ศ.มำติดต่อส ำนักทะเบียนฯ พร้อมย่ืน
เอกสำรเพื่อขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ

ตั้งแต่ภาค 2/2563
-เพิ่มช่องทางการแก้ไขแบบ
ออนไลน์ (น.ศ.ทุกระดับ)

4.การช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลังก าหนด

น.ศ.มำติดต่อส ำนักทะเบียนฯ เพื่อค ำนวณ
ค่ำปรับ
และน ำเอกสำรไปยื่นช ำระเงิน ที่กองคลัง 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย

ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน/2563
-เพิ่มช่องทางการช าระเงินหลัง
ก าหนดออนไลน์ (น.ศ.ทุกระดับ)

งานที่มีการพัฒนา
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ระบบจ่ะค านวน
คา่ปรบัให้



รายการ เดิม พัฒนา

5.การลงทะเบียน/เพ่ิม/ถอน/
เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลัง
ก าหนด

น.ศ.มำติดต่อส ำนักทะเบียนฯ ยื่น
เอกสำรเพื่อลงทะเบียน/เพิ่ม/
ถอน/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชำ
หลังก ำหนด

ตั้งแต่ภาค 1/2564
-เพิ่มช่องทางการลงทะเบียน/เพ่ิม/ถอน/
เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดแบบ
ออนไลน์ (น.ศ.ทุกระดับ)

6.Transcript ฉบับภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(ตั้งแต่รหัส 61...เป็นต้นไป)

ให้บริกำร Transcript ฉบับ
ภำษำอังกฤษ

ตั้งแต่ภาค 1/2563 (ก.ค. 2563)
-Transcript ฉบับภาษาไทย (2-3 วัน)
ตั้งแต่ภาค 1/2564 (21 ม.ิย. 2564)
-น.ศ.สามารถขอและรับได้ทันทีทั้งไทย
และอังกฤษ

งานที่มีการพัฒนา
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รายการ เดิม พัฒนา
7. เอกสารส าคัญทาง
การศึกษา

เอกสำรกระดำษ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2564
Digital Document
- Transcript
(เอกสารอื่น –อยู่ระหว่างด าเนินการ จะ
สามารถขอได้ภายในภาค 1/2564)

งานที่มีการพัฒนา
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การส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
• ขอให้ส่งให้บว.ตามก าหนด  เนื่องจากบว.ต้องใช้เวลาในการด าเนินการก่อนส่งให้ส านักทะเบียน และ      

ส านักทะเบียนก็ต้องมีการด าเนินการต่อ เพ่ือเปิดระบบให้นศ.เข้ามารายงานตัว

• ถ้าส่งช้าอาจส่งผลให้เปิดระบบไม่ทัน หรือ ต้องรีบเร่งท างานและไม่มีเวลาในการตรวจสอบจนเกิดความ
ผิดพลาดได้

• ถ้าไม่ทันตามก าหนด ขอให้รายงานตัวในรอบพิเศษ ซึ่งเปิดให้รายงานตัวได้ทุกเดือน

English only
• ระบบงานทะเบียนของมช.ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น  กรณีที่นักศึกษาใช้เป็นภาษาอื่นๆ ขอให้เขียนเป็น

ภาษาอังกฤษด้วย    เช่น ชื่อนศ. ระบบไม่รองรับอักขระพิเศษของ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน เป็นต้น

ขอความร่วมมือ
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แจ้งนักศึกษาเรื่องการท าคาดว่าออนไลน์
• การคาดว่า ให้ท าในระบบ (ในเว็บไซต์) ไม่ใช่ที่ส านักทะเบียน 

• เพราะถ้าบอกว่าท าที่ส านักทะเบยีนนั้นนศ.จะเดินเข้ามาที่ส านกัทะเบียนเพือ่มาท าคาดว่า

ตรวจดูวันที่จบการศึกษาในทรานสคริปท์
• การตรวจสอบว่าส าเร็จการศกึษาของนศ.ทีส่มัครเรียนระดับบศ. สทป.ตรวจเอกสารทรานสคริปท์

ที่ต้องมีวันที่จบ ถ้านศ.รายใดไม่มีวันที่จบระบุในทรานสครปิท์ ต้องแสดงใบปริญญาควบคู่มาด้วย 
ขอความร่วมมือให้คณะ/สาขาสกรีนตรงจุดนี้ด้วย

• ยกเว้นตอนที่สมัคร นศ.ยังไม่จบ

ขอความร่วมมือ

23



การบริการอาคารเรียนรวม (RB 5)

24

• งดให้บริการห้อง 5101 3201 และ 3202 ทั้งการเรียนและการสอบ 
ทั้งปีการศึกษา 2564
• เนื่องจากสทป.จะปรับปรุงอาคารส านักทะเบียนจึงมีความจ าเป็นต้องใช้

พื้นที่ห้องดังกล่าว
• การเปลี่ยนห้องเรียน 5102-5105 เป็นห้องสอบ digital
• มีคอมพิวเตอร์ห้องละ 50 ตัว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการ

สอนตามปกติ



RB5102
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RB5102
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ถ้าต้องการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน โปรด
ติดต่อ ITSC



• การส่งผลการศึกษา  (ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน/2563) Fully 
online ยกเว้นแก้ I แก้ P เปลี่ยน T เป็น S

• การขอเลื่อนส่งผลการศึกษาต้องกระท าก่อนส่งเกรด
• การขอ I ให้นศ.เป็นผู้ยื่นขอ online ยกเว้นมเีหตุจ าเป็นที่

น.ศ.ไม่สามารถเข้าระบบได้ เช่น ป่วยหนัก
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ค าถาม 1 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

สามารถท าเรื่องเพิ่มสิทธิ์เขา้ถึงระบบงานทะเบียนได้หรือไม่

ได้ครับ ขอให้คณะท าเรือ่งแจ้งมาครบั

28



ค าถาม 2 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

ระบบงานทะเบียนในหมวดภาษาอังกฤษ ไม่ได้ถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์  ท าให้น.ศ.ต่างชาติไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด ส านักทะเบียนฯ สามารถ ช่วยด าเนินการเรื่องนี้
ได้หรือไม่

เราพยายามให้เป็นสองภาษาทุกหน้า ถ้าพบว่าที่ใดยังไม่มี
ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งมาให้ทราบด้วยครับ
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ค าถาม 3 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการของมหาวิทยาลัย รองรับการช าระผ่านบัตรเครดิตแล้วหรือไม่  
(น.ศ.ต่างชาติยังเข้าประเทศไม่ได)้

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย มี 2 วิธี
-ช าระแบบ QR Code ในกรณีที่นศ.มีบัญชี SCB
ส่วนการช าระ Credit card online ยังไม่สามารถด าเนินการได้

ทางสทป. จะรับไปประสานและด าเนินการต่อให้ครับ
- ช
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ค าถาม 4 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

การส่งเอกสารส าเร็จการศึกษาของน.ศ.ต่างชาติ และ ข้อมูลข่าวสาร
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้นักศึกษาต่างชาติ

เอกสารส าเร็จการศึกษาของน.ศ.ต่างชาติจะส่งให้  ตามที่อยู่ท่ีน.ศ.
แจ้งไว้ตอนคาดว่าฯ และ
ข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะส่งแจ้งทาง
อีเมล ท่ีน.ศ.กรอกไว้ตอนคาดว่าฯ
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ค าถาม 5 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

ระบบงานทะเบียนที่ไม่เปิดเผยข้อมูลน.ศ.แก่สาธารณะ มีหลักเกณฑ์            
การด าเนินการ รายละเอียดอย่างไร

เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/privacy/
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ค าถาม 6 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

ท าไมระยะเวลาการเข้าใช้งานในระบบสั้น ท าให้ต้องเข้าระบบ   
หลายครั้ง

เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
- ช
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ค าถาม 7 : 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

เอกสารประกอบการรายงานตัวของน.ศ./ เคยให้ตอนที่สมัครเข้า
เรียนครั้งแรกที่บว. แล้ว ดึงจากฐานข้อมูลนั้นมาใช้ด้วยกันหรือไม่ 
เพราะมีน.ศ.บางคนใช้หลักฐานที่ยังไม่จบมายื่น

ส านักทะเบียนฯ ใช้ File ข้อมูลที่ได้รับจากบวฯ (น.ศ. upload ในวัน
สมัคร) เพ่ือมาใช้ในการรายงานตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
ถ้าในกรณีที่ตอนสมัคร ยังไม่จบการศึกษา ในวันรายงานตัว น.ศ.ต้อง 
upload transcript ฉบับสมบูรณ์มาให้ใหม่
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ค าถาม 8: 

ค าตอบ :

ตอบข้อค าถามจากคณะ

อยากทราบว่าเมื่อนักศึกษาต่างชาติช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จโดยรายละเอียดข้างในเป็น
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาใบเสร็จแสดงรายละเอียด  
เป็นภาษาไทย

รับทราบและขอบคุณครับ
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ช่องทางการติดต่อ
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Line 
group



ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร.053-948929-32

https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/regperson/
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